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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI  

DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

SKŁAD KJKwSD 

DR HAB. ALICJA GAŁCZYŃSKA PROF. UJK - PRZEWODNICZĄCA 

Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej 

Lp. 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

1.  
dr hab., prof. 

UJK 
Małgorzata Krzysztofik 

przewodnicząca; 

przedstawiciel dyscypliny 

literaturoznawstwo 

2.  dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk przedstawiciel dyscypliny 

historia 

3.  
dr hab., prof. 

UJK 
Wioletta Adamus-Białek 

przedstawiciel dyscypliny nauki 

o zdrowiu  

4.  
dr hab., prof. 

UJK 
Jarosław Czerw przedstawiciel dyscypliny nauki 

prawne 

5.  mgr Magdalena Łukawska przedstawiciel URSD (sekcja 

nauk społecznych) 

Zespół ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej 

Lp. 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

1.  dr Małgorzata Wysocka-Kunisz    
przewodnicząca 

przedstawiciel dyscypliny nauki 

fizyczne  

2.  
dr hab., prof. 

UJK 
Alicja Wzorek  

przedstawiciel dyscypliny nauki 

chemiczne 
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3.  dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia 
przedstawiciel dyscypliny nauki 

o Ziemi i środowisku 

4.  dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz 
przedstawiciel dyscypliny nauki 

medyczne 

5.  mgr Magdalena Płódowska 
przedstawiciel URSD (sekcja 

nauk ścisłych i przyrodniczych) 

Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Lp. 
Tytuł/stopień 

naukowy 
Imię i nazwisko Status członka 

6.  
dr hab., prof. 

UJK 
Joanna Czerwik-Marcinkowska 

przewodnicząca, 

przedstawiciel dyscypliny nauki 

biologiczne 

7.  
dr hab., prof. 

UJK 
dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK, 

przedstawiciel dyscypliny nauki 

o polityce i administracji 

8.  
dr hab., prof. 

UJK 
Lidia Michalska-Bracha 

Osoba rekomendowana przez 

prorektora ds. nauki 

9.  mgr Marta Kwaśniewska 
przedstawiciel URSD (sekcja 

nauk humanistycznych) 

10.  mgr Kamila Fortunka 

przedstawiciel URSD (sekcja 

nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu) 

OPIS DZIAŁAŃ 

      

     Komisja ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 pracowała w 

trybie zdalnym, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej oraz pocztę służbową.  

     Przedmiotem zainteresowania Komisji były pw procedury w Szkole Doktorskiej oraz raport i analiza 

ankiet ogólnouczelnianych.  

 

1. Nowelizacja Regulaminu Studiów Doktoranckich UJK – Uchwała Senatu nr 15/2021 z dnia 25 

lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/2017 Senatu UJK w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany do regulaminu studiów doktoranckich. 

Regulamin obowiązuje w roku akademickim 2021/2022.  

Najważniejsze zmiany wprowadzone do regulaminu: 

1. w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696), ”  

2. w § 2 uchyla się ust. 5,  

3. w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Nadzór nad studiami doktoranckimi prowadzonymi w Uniwersytecie sprawuje dyrektor  

Szkoły Doktorskiej.”  

4. w § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10) W przypadku nieuzyskania zgody na przedłużenie studiów doktoranckich, doktorant może  

odwołać się za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich do rektora, w terminie 14 dni od dnia 

zakomunikowania mu rozstrzygnięcia.”  

5. w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Plan studiów określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Złożenie rozprawy doktorskiej winno 

nastąpić do 30 marca ostatniego roku studiów.”  

6. w § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10) W szczególnych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może, na pisemny wniosek 

doktoranta, przesunąć termin złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie dłużej niż o trzy miesiące.”  

7. w § 12 w ust. 6 uchyla się pkt 2,  

8. w § 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10). Od rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich, dotyczących oceny realizacji programu w tym 

prowadzenia badań naukowych i zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich przysługuje prawo 

odwołania w terminie 14 dni do rektora.”  

9. w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) Terminy zaliczenia danego przedmiotu ustala prowadzący przedmiot, uwzględniając szczegółową 

organizację zajęć dydaktycznych. Doktorant może uzyskać zaliczenie i przystąpić do egzaminu z danego 

przedmiotu w terminie wcześniejszym niż ustalony, po uzgodnieniu tego terminu z prowadzącym przedmiot. 

W przypadku otrzymania przez doktoranta z egzaminu składanego przed terminem oceny niedostatecznej, 

ocena ta nie podlega wpisowi do protokołu egzaminacyjnego.”  

10. w § 17 w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. f,  

11. § 19 otrzymuje brzmienie:  
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„1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki.  

2. Obrona rozprawy doktorskiej, w ramach studiów doktoranckich, następuje do dnia zakończenia 

ostatniego roku studiów, z uwzględnieniem przedłużeń o których mowa w § 5.  

3. W szczególnych wypadkach termin określony w ust. 2 może zostać przedłużony, na wniosek 

doktoranta, przez dyrektora Szkoły Doktorskiej, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące. Przedłużenie terminu 

przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej może zostać ponowione, jednakże nie więcej niż raz.  

4. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do rektora, składane za 

pośrednictwem dyrektora Szkoły Doktorskiej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

5. Doktorantowi, który nie ukończył studiów doktoranckich wydaje się na jego wniosek zaświadczenie o 

przebiegu studiów.  

6. Doktorantowi, na jego żądanie, wydaje się zaświadczenie o odbyciu kształcenia na studiach 

doktoranckich.”  

12. w § 28 w ust. 1 uchyla się pkt 6,  

13. w § 28 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) ubiegania się o środki finansowe na działalność naukowo-badawczą,”  

14. w § 28 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„9) bezpłatnego przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub postępowania o nadanie stopnia doktora, o 

ile obrona rozprawy doktorskiej nastąpi w terminie wskazanym w § 19 ust. 2 lub 3,”  

15. w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2). Sposoby zapewnienia doktorantowi z niepełnosprawnościami lub przewlekle choremu uczestnictwa w 

społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań 

alternatywnych wobec doktorantów z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni.”  

16. w § 29 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) złożenie rozprawy doktorskiej w terminie przewidzianym w planie studiów,”  

17. w § 30 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) podjęcia uchwały w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki,”  

18. uchyla się § 33,  

19. w § 34:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Zatwierdzanie organizacji zajęć na studiach doktoranckich.”  

b) uchyla się pkt 2-4,  

20. w § 36 uchyla się pkt. 5-7 i 13,  
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21. w § 37 uchyla się ust. 1 i 3,  

22. uchyla się § 39,  

23. w § 40 uchyla się ust. 4,  

24. w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w szczególności w procesie planowania badań, ich 

realizacji oraz analizy ich wyników może sprawować promotor pomocniczy.”  

25. w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Datą ukończenia studiów jest data podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora 

sztuki.”  

26. w § 45 uchyla się ust. 2.  

 

2. Uchwała nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 

2021 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2021/2022 

Komisja pozytywnie zaopiniowała zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku 

akademickim 2021/2022.  

 

3. Uchwała nr 13/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 

2021 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2021/2022 

Komisja pozytywnie zaopiniowała zasady rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2021/20222.  

 

4. Zmiana Uchwały nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 

lutego 2021 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2021/2022.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Regulamin obowiązuje w roku akademickim 2021/2022.  

Najważniejsze zmiany wprowadzone do treści uchwały: 

1. dodaje się § 7 o treści:  

„§ 7  

W przypadku niewypełnienia ustalonego limitu miejsc w dyscyplinie, dyrektor Szkoły Doktorskiej może 

ogłosić konkurs (nabór uzupełniający) do Szkoły Doktorskiej na nieobsadzone miejsca w dyscyplinie, w 
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terminach ustalonych w Terminarzu rekrutacji uzupełniającej. Przy naborze uzupełniającym zapisy § 1-6 

powyżej stosuje się odpowiednio.”;  

2. wprowadza się Terminarz rekrutacji uzupełniającej, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr 12/2021 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad 

rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku 

akademickim 2021/2022;  

3. Terminarz, o którym mowa w pkt 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

5. Zmiana Uchwały nr 13/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 

lutego 2021 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2021/2022.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany zasad rekrutacji kandydatów cudzoziemców do 

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Regulamin obowiązuje w roku akademickim 

2021/2022.  

Najważniejsze zmiany wprowadzone do treści uchwały: 

1. dodaje się § 6 o treści:  

„§ 6  

W przypadku niewypełnienia ustalonego limitu miejsc w dyscyplinie, dyrektor Szkoły Doktorskiej może 

ogłosić konkurs (nabór uzupełniający) do Szkoły Doktorskiej na nieobsadzone miejsca w dyscyplinie, w 

terminach ustalonych w Terminarzu rekrutacji uzupełniającej. Przy naborze uzupełniającym zapisy § 1-5 

powyżej stosuje się odpowiednio.”  

2. wprowadza się Terminarz rekrutacji uzupełniającej, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr 13/2021 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad 

rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

w roku akademickim 2021/2022;  

3. Terminarz, o którym mowa w pkt 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały  

 

6. Uchwała nr 14/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 

2021 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku 

akademickim 2021/2022.  
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7. Nowelizacja Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach –  

Uchwała Senatu nr 30/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała nowelizację regulaminu – obowiązuje od 1 października 2021 roku.  

 

8. Uchwała nr 31/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 

w sprawie zmian w programach kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany w programach kształcenia w Szkole Doktorskiej 

UJK.  

Najważniejsze zmiany wprowadzone w programach: 

1) w tabeli ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI 

PROGRAMOWYMI punkt 3.1.4 otrzymuje brzmienie:  

„ 

3.

1.4 

Staż 

naukowy 

I-

IV/14dni/potwierdzenie 

odbycia stażu 

Odbycie 

14dniowego 

krajowego lub 

zagranicznego 

stażu krajowego w 

ciągu całego 

kształcenia 

SD_W02 

SD_W03 

SD_U07 

SD_U08 

SD_U09 

SD_U10 

SD_K04 

 

 „  

§ 2  

W programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach z dnia 

30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się następujących zmian:  

1) w tabeli ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI 

PROGRAMOWYMI punkt 3.1.4 otrzymuje brzmienie:  

„ 

3.1.

4 

Staż 

naukowy 

I-

IV/14dni/potwierdzenie 

Odbycie 

14dniowego 

SD_W02 

SD_W03 

SD_U07 
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odbycia stażu krajowego lub 

zagranicznego 

stażu krajowego w 

ciągu całego 

kształcenia 

SD_U08 

SD_U09 

SD_U10 

SD_K04 

„ 

 

9. Uchwała nr 1/2021 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia składów Komisji do przeprowadzenia 

oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

w roku akademickim 2021/2022 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane składy komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej 

w składach: 

1) Sekcja Nauk Humanistycznych:   

a) historia:   

− dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK – przewodniczący,   

− dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK,   

− dr hab. Paweł Sierżęga, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,   

− mgr Tomasz Świątkowski – doktorant – w roli obserwatora,   

b) językoznawstwo:   

− dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – przewodnicząca,   

− dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK,   

−  prof.  dr  hab.  Małgorzata  Karwatowska,  Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  

Lublinie,   

− mgr Piotr Raczyński – doktorant – w roli obserwatora,   

2) Sekcja Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:   

a) nauki biologiczne:   

− dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK – przewodniczący,   

− dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK,   

− prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski,   

− mgr Kinga Skrzyniarz – doktorantka– w roli obserwatora,   

b) nauki chemiczne:   

− prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski – przewodniczący,   
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− dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK,   

− dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, prof. Politechniki Śląskiej,   

− mgr Wiktoria Krakowiak – doktorantka – w roli obserwatora,   

c) nauki fizyczne:   

− prof. dr hab. Marek Pajek – przewodniczący,   

− prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński,   

− prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Uniwersytet Jagielloński,   

− mgr Sylwia Bazak – doktorantka – w roli obserwatora,    

d) nauki o Ziemi i środowisku:   

− dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – przewodniczący,   

− dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK,   

− prof. dr hab. Adam Łajczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,   

− mgr Karol Zubek – doktorant – w roli obserwatora.    

3) Sekcja Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:   

a) nauki o zdrowiu:   

− dr hab. n. o zdr. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – przewodnicząca,   

− dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK,   

− dr hab. n. o zdr. Marzena Wernicka, Akademia Wychowania  Fizycznego w Poznaniu,  

− mgr Grzegorz Witkowski – doktorant – w roli obserwatora.   

4) Sekcja Nauk Społecznych:   

a) nauki prawne:   

− dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK – przewodniczący,   

− dr hab. Grzegorz Skowronek, prof. UJK,   

−  dr  hab.  Monika Augustyniak,  prof.  Krakowskiej  Akademii  im.  Andrzeja  Frycza   

Modrzewskiego   

− mgr Oliwia Czaplińska – doktorantka – w roli obserwatora.   

b) nauki o polityce i administracji:   

− dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK – przewodniczący,   

− dr hab. Andrzej Zamojski, prof. UJK,   

− prof. dr hab. Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski    

− mgr Maciej Długosz – doktorant – w roli obserwatora. 
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                                                                                             przewodnicząca KJKwSD 

dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK 

10. Ankietyzacja (załącznik nr 1 do Sprawozdania) 

Przedstawienie raportu dotyczącego badań ankietowych przeprowadzonych wśród doktorantów Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021.  
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